Ferice de cel iertat – Friedhelm König
Ferice de cel iertat!
Trenul de provincie se str duia din greu s str bat inutul muntos. B trâna locomotiv cu
aburi gâfâia i gemea, ostenindu-se s -i duc pe c l tori la locurile de odihn . Pretutindeni se
vedeau fe e vesele i ner bd toare. Doar într-un compartiment în care edeau doi b rba i, cel mai
tân r p rea s fie cu totul nefericit. Pe inima lui ap sa ceva greu. Tovar ul lui de c l torie îl
privi gânditor i în cele din urm începu s vorbeasc despre vreme i despre peisajul fermec tor,
pentru a putea intra în vorb cu trista persoan din fa a lui. i mai repede decât se a tept , ghea a
se sparse. Tân rul, care p rea a a de grav, de nelini tit i tulburat, începu s povesteasc , la
început timid, nesigur i cu lungi pauze. Îns când observ c este ascultat nu din curiozitate, ci
din comp timire, iar c întreb rile ce i se pun arat interes adev rat, atunci î i rev rs inima în
cuvinte.
„Da, am petrecut mult vreme în închisoare", spuse el. „Ani de zile... Azi-diminea am fost
eliberat. Acum m aflu în drum spre cas . Ah, ce ocar am adus rudelor mele! Nu m-au vizitat
nici o dat la închisoare în to i ace ti ani. De scris, mi-au scris foarte rar. Nu le-o iau în nume de
r u. Eu le-am nesocotit iubirea. Dar poate nu m-au vizitat, pentru c era prea scump c l toria.
Cât despre scrisori, la noi acas nu s-au scris niciodat prea multe. Totu i sper c m-au iertat,
chiar dac nu par s stea a a lucrurile.
Ah, cât de mult îmi ur sc trecutul i cât de mult regret totul!" Agitat î i ascunse fa a pentru o
clip în dosul palmelor.
Apoi continu : „Pentru a le u ura p rin ilor hot rârea, le-am propus într-o scrisoare s -mi dea
un semn prin care s -mi dau seama dac m-au iertat sau nu. Dac m-au iertat, s aga e în m rul
cel mare dinspre linia ferat o panglic . Dac nu vor s m întorc acas , atunci nu e nevoie s
dea nici un semn, iar eu voi r mâne în tren i voi pleca mai departe, cât mai departe. Încotro...?
Nici eu nu tiu!"
Pe m sur ce se apropia de localitatea p rin ilor s i, era din ce în ce mai agitat, iar încordarea
lui l untric devenise atât de insuportabil , încât îi era imposibil s priveasc pe fereastr . „În
curând vine podul cel mic, apoi bariera i apoi... i apoi... " Tovar ul de c l torie schimb locul
cu tân rul agitat i îi promise c va fi atent la m rul cu pricina. Îndat ce îl v zu, puse mâna pe
um rul tân rului: „Iat -l!" Doar opti cuvântul, c ci vocea i se opri în gât, iar lacrimile îi
umplur dintr-o dat ochii. „Totul este în ordine. Tot pomul este acoperit cu panglici albe!" În
aceea i clip disp rur am r ciunea, grijile i toat frica. Parc tr iser o minune! Tân rul era de
nerecunoscut, a a îi str luceau ochii acum.
O, de ai ti cât de mult dore te Tat l ceresc s te întorci acas , la El! Chiar f r s fi spart
vreo banc , s fi atacat vreun om sau s fi f cut închisoare, e ti un prizonier. Fiecare dintre noi
este din na tere un prizonier al eului s u, un prizonier al p catului.
Te-a ap sat i pe tine vreodat aceast robie? Atunci f i tu ca tân rul despre care relateaz
Biblia! El a spus: „M voi scula, m voi duce la tat l meu i-i voi zice: «Tat , am p c tuit
împotriva cerului i împotriva ta...»" (Luca 15.18). Îns el nu numai c a spus aceasta, a i f cuto în realitate. El s-a sculat i a plecat spre cas . Probabil, pe drum a fost tot a a de nelini tit, plin
de îndoieli ca i acel tân r din tren. Îns spre deosebire de acela care a v zut m rul acoperit cu
panglici albe, acestuia i-a ie it în întâmpinare însu i tat l. În Cuvântul lui Dumnezeu citim:
„Când era înc departe, tat l s u l-a v zut i i s-a f cut mil de el, a alergat de-a c zut pe
grumazul lui i l-a s rutat mult" (Luca 15.20). Acest semn al dragostei dumnezeie ti este valabil
i pentru tine. Ferice de cel iertat! Deja ast zi po i numi aceast fericire ca fiind a ta proprie.
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